คําสั่งกิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
(เฉพาะ)
ที่
/๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูของกิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ประจําป งป.๖๒
เพื่อใหการดําเนินการดานการจัดการความรูของ กิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงใหดําเนินการ ดังนี้
๑
. ยกเลิกคําสั่ง กิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๗๒/๒๕๕๙ ลง
๒๑ มี.ค.๕๙ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูของกิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
๒
. ใหผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี้เปนคณะกรรมการการจัดการความรูของ กิจการ
ไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
๒
.๑ รองผูจัดการกิจการไฟฟา ฯ (๒) ประธานกรรมการและผูนําการ
จัดการ
ความรูของ กรง.ฐท.สส. (CKO)
๒
.๒ หน.ฝายปฏิบัติการ ฯ
รองประธานกรรมการ
๒
.๓ ผช.หน.ฝายปฏิบัติการ ฯ
กรรมการ
๒
.๔ หน.ปฏิบัติการและซอมบํารุง ฯ
กรรมการ
๒
.๕ หน.สํารวจ ฯ
กรรมการ
๒
.๖ หน.มิเตอร ฯ
กรรมการ
๒
.๗ หน.สถิติและระบบสั่งการระยะไกล ฯ กรรมการ
๒
.๘ หน.ขยายเขตระบบไฟฟา ฯ กรรมการ
๒
.๙ หน.ธุรการและกําลังพล ฯ
เลขานุการและนายทหารประสานงาน
ของกิจการไฟฟา ฯ (KM Co)
๒
.๑๐ หน.สถานีไฟฟาแรงสูง ๑ ฯ
ผูชวยเลขานุการ ฯ
๓. ใหผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี้เปน คณะทํางานการจัดการความรูตามฝายตาง ๆ
ของกิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
๓.๑ คณะทํางานฝายประชาสัมพันธการจัดการความรู
๓.๑.๑ น.อ.พีรพงษ สมบัติวงษ
ประธานคณะทํางาน ฯ
๓.๑.๒ น.ต.พงษพิษณุ กลับดี
คณะทํางานและเลขานุการ ฯ (KM Fa)
๓.๑.๓ นางอริศรา บุนนาค
ผูชวยเลขานุการ ฯ
๓.๑.๔ น.ส.มนัสสิการ
คณะทํางาน ฯ
๓.๒ คณะทํางานฝายสงเสริมการจัดการความรู
๓.๒.๑ น.อ.นพดล ตันวัฒนะ
ประธานคณะทํางาน ฯ
๓.๒.๒ ร.ท.สุริยา เพ็ชรกุล
คณะทํางานและเลขานุการ ฯ (KM Fa)
๓.๒.๓ นายอนุชา แกวราชสีห ผูชวยเลขานุการ ฯ
๓.๒.๔ นายฐากูร พูลทวี
คณะทํางาน ฯ
๓.๓ คณะทํางานฝายพัฒนาฐานความรูและเครือขายการเรียนรู

๓.๓.๑ น.อ.หญิง เสาวลักษณ กระพี้แดง ประธานคณะทํางาน ฯ
๓.๓.๒ น.ท.พิเชษฐ จินดาศรี
คณะทํางานและเลขานุการ ฯ (KM Fa)
๓.๓.๓ นายกฤษณ ผลมูล
ผูชวยเลขานุการ ฯ
๓.๓.๔ นายอลงกรณ เพชรนอย
คณะทํางาน ฯ
๓.๔ คณะทํางานฝายติดตามและประเมินผลการจัดการความรู
๓.๔.๑ น.ท.นาวิน ยินดี
ประธานคณะทํางาน ฯ
๓.๔.๒ น.ต.มานึก มหาวิเชียร
คณะทํางานและเลขานุการ ฯ (KM Fa)
๓.๔.๓ นางศิริพร ปฏิวาโห
ผูชวยเลขานุการ ฯ
๓.๔.๔ นางวาสนา ศรีสองเมือง
คณะทํางาน ฯ
๔. ผูนําการจัดการความรูของกิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
(Chief
Knowledge Office : CKO) มีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดความรูที่ใชในองคกร ลําดับกลยุทธที่สําคัญใน
การจัดการความรู สรางโครงสรางพื้นฐานในการจัดการความรู สรางวัฒนธรรมสําหรับการเรียนรู กําหนด
ทิศทางและแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการจัดการความรู
๕. นายทหารประสานงานการจัดการความรูของกิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
(KM Coordinator : KM Co) มีหนาที่ วางแผนและมีบทบาทดําเนินการตาง ๆ ตามแนวทางการจัดการความรู
ของกิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ใหเปนผลสําเร็จ รวมถึงควบคุมดูแลกิจกรรมตาง ๆ ใหดําเนิน
ไปดวยดี สอดคลองกัน เปนผูประสานงานและตัวกลางในการสื่อสารระหวางผูนําการจัดการความรูและผูปฏิบัติ
เปนคนกลางที่ทําหนาที่ทั้งการวางแผน ปรับแผน และดําเนินการจัดการความรูของกิจการไฟฟา สวัสดิการ
สัมปทานกองทัพเรือ มีความเขาใจแนวทางการดําเนินการจัดการความรูทั้งหมด สามารถวางแผนบริหารจัดการ
และประสานงานทั้งในระดับบนและระดับลาง
๖. ผูสงเสริมการจัดการความรูหรืออํานวยความสะดวกในการจัดการความรู (KM Facilitator
: KM Fa) มีหนาที่ ประสานงาน สนับสนุนกําลังพลใหเกิดการสราง การถายทอด ใชประโยชนองคความรู
ยกระดับความรู สูวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือสรางนวัตกรรมใหม และขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ในการจัดการ
ความรู ในคณะทํางานฝายนั้น ๆ ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคการจัดการความรูของกิจการไฟฟา
สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
๗. ประธานคณะกรรมการ ฯ และประธานคณะทํางาน ฯ มีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของเพิ่มเติม รวมทั้งเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ เขารวมประชุมไดตามความเหมาะสม
๘. ฝายและแผนกตาง ๆ ในกิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ใหการสนับสนุน
ตามที่คณะกรรมการ ฯ และคณะทํางาน ฯ รองขอ
๙. ให คณะกรรมการ ฯ เสนอเอกสารผลการดําเนินการจัดการความรูของกิจการไฟฟา
สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ รวมทั้ง ปญหา อุปสรรค ขอขัดของ และแนวทางการดําเนินการใหกิจการไฟฟา
สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ทราบ ในเดือน ก.ย. ของทุกป
๑๐. ให รองผูจัดการกิจการไฟฟา ฯ (๒) เปนผูควบคุม กํากับ ดูแล ใหเปนไปตามคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้
สั่ง ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
พล.ร.ต.

(ชยุต นาเวศภูติกร)
ผูจัดการกิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

